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AidAid
För en tid sedan kontaktades Radiohjälpen
av konsultnätverket AidAid. AidAid har
skapats utifrån en vision att på ett konstruktivt och pragmatiskt sätt kunna bidra
till ett bättre samhälle, även om de enskilda
konsulterna som bidrar inte arbetar med
detta professionellt på daglig basis. Grund-
idén bygger på att använda tiden mellan
uppdrag som managementkonsulter (eller
andra relevanta specialistroller) på ett
konstruktivt sätt.
Inom AidAid kan hjälporganisationer
lägga upp behov och frågor via LinkedIn,
eller direkt ta kontakt med högt kvalifice-

Reportern Joachim Vogel besöker skolan i Bois Bocot strax utanför Port-au-Prince.
Foto: Radiohjälpen/Per Byman

Besök på Haiti
Haiti dök upp på världsmediernas topplistor efter jordbävningen 2010 men har
sedan mer och mer fallit i glömska. Även
om mycket har hänt med t ex återuppbyggnad de senaste åren finns det fortfarande mycket att göra. Precis som före
jordbävningen är Haiti det fattigaste landet
på västra halvklotet och utmaningarna är
enorma.

Mödrar som fått hjälp vid förlossningen
få också möjlighet att återhämta sig efteråt
och sjukhuset erbjuder avancerad vård vid
alla typer av komplikationer. Reportern
Joachim Vogel har gjort en spännande film
om detta som kommer att visas i början av
sommaren på SVT.

Därför var det mycket spännande att åka
med ett filmteam till landet för att kunna
följa en del projekt som fått stöd från
Radiohjälpen. Under denna resa besökte vi
ett sjukhus i Port-au-Prince som drivs av
Läkare utan gränser och som ger förlossningsvård till de mest komplicerade fallen.
Projektet delfinansieras med 3 000 000
kronor från Musikhjälpen – Alla tjejer har
rätt att överleva sin graviditet.

Vi besökte också ett återuppbyggnadsprojekt strax utanför huvudstaden. Byn Gressier förstördes totalt i jordbävningen 2010
och man beslöt sig för att bygga upp byn
på nytt men då på ett annat ställe. Svenska
kyrkan stödjer detta arbete med pengar
från Världens Barn och vi fick möjlighet
att följa med en ung flicka under en helt
vanlig dag i hemmet och i skolan. Världens
Barn bidrar med stöd till sociala insatser i
och runt byn och gör det bl a möjligt för
barn att gå i skolan igen.

rade konsulter som har lämplig erfarenhet
och kompetens. All kommunikation tar
sin utgångspunkt från sociala medier och
med LinkedIn som huvudbas. Gruppen
nås via att söka efter AidAid på LinkedIn. Allt arbete sker pro bono och finns så
att säga ständigt tillgängligt. I de fall den
resurs som kontaktats inte finns tillgänglig
för tillfället, sker rekommendation till en
likvärdig resurs.

runt IT, ekonomistyrning samt varumärke
och kommunikation, för att nämna några
områden. Alla medlemmar i gruppen är
mycket seniora konsulter eller specialister
och samtliga är kvalificerade genom personliga rekommendationer inom gruppen.
Radiohjälpen är en av fem organisationer
som efter personliga möten med AidAid
har godkänts för att kunna söka stöd från
denna grupp.

AidAid strävar efter att vara ett snabbt
och effektivt komplement inom strategi-och dagliga ledningsfrågor, men det
finns också mycket kompetens i gruppen

AidAid drivs av övertygelsen att detta
samarbete utvecklar både de inblandade
organisationerna och de konsulter och
specialister som bidrar. Vi på Radiohjälpen
är mycket glada för att ha valts ut att delta.

Sidan 1: Celestine med nyfödde sonen Benjamin har fått hjälp vid Läkare utan Gränsers sjukhus i Port-au-Prince, Haiti. Foto: Radiohjälpen/Per Byman

Partnerskap
I förra nyhetsbrevet meddelade vi, att Radiohjälpens styrelse infört nya gränser för
hur stor del av en organisations finansiering som Radiohjälpen kan stå för. Vi vill
förtydliga att detta gäller organisationens
internationella biståndsverksamhet och
inte verksamhet i Sverige. Vi kommer att
förtydliga ansökningsblanketterna på den
punkten.

Möte med Resurs Bank. Från vänster: Magnus Axelsson, Camilla Ögren, Jenny Kristiansson, Per Byman
och Åsa Pålsson. Foto: Resurs Bank/Annett Hockum

Filippinerna
Insamlingen som Radiohjälpen genomförde i november till förmån för Filippinerna
genererade 23 697 911 kronor, inte över 24
miljoner som tidigare rapporterats. Skillnaden beror på att en del SMS-gåvor under
december felaktigt bokförts på Filippinernainsamlingen i stället för Musikhjälpen.
Den totala summan för Musikhjälpen uppgår därmed, tillsammans med alla gåvor
som inkom under december till fantastiska
31 276 217 kronor, alltså ännu mer än vi
trodde när sändningen avslutades.
Olika företag bidrog med sammanlagt 1,8
miljoner kronor till Filippinerna, vilket vi
är väldigt tacksamma för. Det största bidraget stod Resurs Bank för, som gav sina
kunder möjlighet att skänka bonuspoäng
till förmån för Radiohjälpens insamling till

Filippinerna och som även själva matchade
den skänkta summan med motsvarande
belopp. Bidraget från Resurs Bank uppgick
totalt till över 300 000 kronor.
Det finns fortfarande en del medel kvar att
söka för Filippinerna. Radiohjälpen har avsatt vissa medel för tidig återuppbyggnad
och dessa medel går att söka även utanför
de ordinarie styrelsemötena. För att kunna
söka dessa medel gäller i princip samma
regler som för att söka humanitärt stöd för
Filippinerna – den sökande organisationen
ska finnas på plats på Filippinerna, man
ska ha tidigare erfarenhet av humanitärt
och/eller återuppbyggnadsarbete på Filippinerna och man ska beskriva hur man
deltar i samordningen av humanitära och
återuppbyggnadsinsatser på Filippinerna.

Studiebesök i Schweiz
Som vi tidigare skrivit om ingår Radiohjälpen i ett internationellt nätverk, Emergency Appeals Alliance (EAA) av liknande
organisationer. Schweiziska Glückskette
(Chaîne du Bonheur) är den organisation
som står oss närmast i arbetssätt och organisation, då även de är grundade av public
service-bolagen.
Under två dagar i februari besökte Radiohjälpens generalsekreterare Genève för att
lära sig mer om hur Glückskette arbetar.
Den stora skillnaden är att medan Radiohjälpen har tre återkommande kampanjer
för mer långsiktig verksamhet, så arbetar
Glückskette enbart med katastrofinsamlingar samt med den schweiziska versionen
av Musikhjälpen, Jeder Rappen zählt (Varje

Vi har också noterat att flera organisationer som söker partnerskap med Radiohjälpen fyller i avsnitt 7 om humanitärt stöd,
trots att organisationen inte ämnar söka
medel för humanitärt arbete. Vi vill därför
förtydliga att endast organisationer som
tänker söka medel för humanitärt arbete
ska fylla i avsnitt 7.
Det internationella humanitära arbetet
har som mål att lindra nöd och rädda liv
vid eller i direkt anslutning till en större
katastrof, antingen en naturkatastrof eller
i samband med krig och konflikt. Detta
arbete ställer andra krav på den genomförande organisationen än de utvecklingsinriktade arbetet och det är därför vi har en
separat hantering av humanitära program.
Mer om humanitärt bistånd kan man läsa i
regeringens policy för det svenska humanitära biståndet, http://www.regeringen.se/
content/1/c6/15/44/53/fd664b78.pdf.
Vi vill understryka att regeringens policy
naturligtvis inte gäller för det bistånd som
finansieras från Radiohjälpen. Däremot
ger främst kapitel 1, Inledning, samt kapitel 3, Definitioner en bra bild av hur det
moderna humanitära systemet ser ut och
vad som utgör humanitärt bistånd.

öre räknas). De har 25 organisationer som
är ackrediterade partners och som har
möjlighet att söka medel från Glückskettes
insamlingar. Vid vissa större katastrofer
kan även andra organisationer söka medel,
dock aldrig mer än c:a 400 000 kronor.

kan också stödja projekt i Schweiz vid t ex
översvämningar eller andra naturhändelser.
Det finns också ett samarbete med socialtjänsten i de schweiziska kantonerna och
en möjlighet att gå in med stöd till enskilda
individer.

Organisationer som söker medel måste
alltid bidra med en egeninsats på 20%.
Projekt över 1,5 miljoner kronor måste
presenteras för ett expertråd som lämnar
tekniska kommentarer och sedan beslutar
om stöd. Det finns färdiga formulär och
budgetmallar som används vid ansökan.

Samtidigt är Glückskette betydligt större
än Radiohjälpen. De nästan 20 medarbetarna hanterade under 2012 sammanlagt
102 projekt i 34 länder och beviljade
projekt för totalt 337 miljoner kronor.
Radiohjälpen har fler men mindre projekt
och arbetar också med fler organisationer.
Under 2012 beviljade Radiohjälpen projekt
för 100 miljoner.

Till skillnad från Radiohjälpen stödjer
Glückskette bara humanitära projekt samt
projekt för tidig återuppbyggnad. Man

Beslutade projekt vid styrelsemöte 2014-03-24
Organisation
IOGT/NTO
AMREF
Equmeniakyrkan
Barnens Räddningsark
Barnens Räddningsark
Tostan
Rotarys Läkarbank
Lions
Mutomoprojektet
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Kvinna till kvinna
Barnfonden
Liberia Dujar
Vi-skogen
WaterAid
Erikshjälpen
Erikshjälpen
Erikshjälpen
Erikshjälpen
Hungerprojektet
Evangeliska Frikyrkan
IM
Plan Sverige
Rädda Barnen
Rädda Barnen
PMU
Röda korset
Röda korset
Röda korset
Röda korset
Röda korset
Föräldralösa Barn
Svenska Afghanistankommittén

Projektnamn
Protection of Street Children VCDF
Utveckling och förbättring av barnmorskeutbildning
Vaccinationsprojekt Bandungu
El Arca
Rosa de Sarón
Project 3, year 3
Jeeplinjer Mumias/Matungu
Diabeteskliniken i Negombo
Dammbygge Kaseva (tillägg till 12.107)
Rätten till skratt
Circus for life
The Laughing Curry
Syriens barn
Send in the Clowns
Flygande cirkus för starka barn
Barn är barn
Adolescent Girls’ Rights
Changing the Mindset fo Fight Harmful
Traditional Practices
Literacy Programme
Lake Victoria Agroforestry Programme
Improving Childrens’ Health and Education
FGM and Child Rights
Association of Charitable Children Institutions of Kenya
Mai Community Livelihood Development Project
Karuna Bal Vikas Project
Enemore Epicentre 2014
Grundskoleutbildning för Bayaka-barn
Education for all in Gaza
Right to a Life in Dignity
Child Protection West Africa
Child Protection Senegal
ECD Project
Child and Youth Advocacy and Rehabilitation
Support to Polio Vaccination Campaigns
in Africa
Community Based Disaster Risk Reduction
Community Based Health and First Aid
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Global Child Protection Engagement
Programme
Promotion of Inclusive Education

Land
Thailand
Etiopien

Kod
Världens Barn
Musikhjälpen

Beviljad summa
177 000
800 000

DR Kongo
Bolivia
Bolivia
Senegal
Kenya
Sri Lanka
Kenya
Kambodja
DR Kongo
Indien
Jordanien, Libanon,
Irak
Filippinerna
Rwanda
Burma
Liberia
Etiopien

Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Musikhjälpen
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn

600 000
200 000
250 000
1 000 000
700 000
1 121 000
101 446
160 000
165 000
175 000
400 000

Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn

355 000
240 000
600 000
738 300
600 000

Liberia
Rwanda, Tanzania
Etiopien

290 000
1 000 000
1 700 000

Mali
Kenya

Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn +
Musikhjälpen
Världens Barn
Världens Barn

Laos

Världens Barn

1 294 118

Indien
Etiopien

1 300 000
460 000

CAR
oPt
Thailand
Västafrika
Senegal
Zimbabwe
Liberia

Musikhjälpen
Världens Barn +
Hungerhjälpen
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn

Burkina Faso, Sydsudan

Världens Barn

785 100

Bangladesh

Världens Barn

1 275 780

Burma
oPt

Världens Barn
Världens Barn

3 827 350
3 140 400

Sydafrika

Världens Barn

473 485

Afghanistan

Världens Barn

438 000

1 058 824
1 176 470

352 200
1 000 000
1 100 000
2 973 796
2 935 556
1 647 000
981 370

Svenska Afghanistankommittén
Svenska Afghanistankommittén
IOGT/NTO
Unicef
We Effect
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Rädda Barnen
Röda korset
Hand in Hand

School Construction Project 2014

Afghanistan

Världens Barn

1 156 000

Mother and Child Health Promotion

Afghanistan

Musikhjälpen

1 123 000

VCDF-CR Drop-in Centre
Förhindra hivsmitta från mamma till barn
Regional Housing and Habitat Programme
Water Tanks for Schools in Karagwe
Securing Rights of Children in Rural
Cambodia
WASH Intervention for School Children
Safe Motherhood
Health in Afghanistan
Creating 15 Child Friendly Villages

Thailand
Moçambique
Latinamerika

Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn

400 000
3 575 000
3 575 000

Tanzania
Kambodja

Världens Barn
Världens Barn

1 977 360
42 640

Etiopien
Peru
Afghanistan
Indien

Världens Barn
Musikhjälpen
Musikhjälpen
Världens Barn

1 495 000
1 800 000
2 000 000
750 000

Radiohjälpsprogram i etern
Saknar du Musikhjälpen? Längtar du redan
nu efter december så att du kan få följa
med programledarna in i glasburen? Du
behöver inte vänta ända till december. Den
29 maj mellan 10 och 16 sänds Musikhjälpen: Återträffen med Emma, Sarah och
Kodjo i Sveriges Radio P3. Det bjuds på
en riktig återträff med återblickar på det
roligaste och mest spännande som hände.
Samma kväll klockan 21.30 sänds programmet Musikhjälpen: Återblicken i
SVT2. Här får vi bl a följa med på Bianca
Kronlöfs resa till Bangladesh och återuppleva några av hennes reportage. Dessutom
får vi se bilder från buren och träffa några
av alla gäster som deltog.
Fyra lördagar i rad kommer vi att visa
kvittofilmer från projekt som stöds av
Kronprinsessan Victorias fond. Det
handlar om 24 och 31 maj samt 7 och 14
juni och tiden är 18.55 i SVT1. Den 14 juli
sänder SVT som vanligt från firandet av
Victoriadagen i Borgholm.

På midsommardagen den 21 juni kommer
vi att sända en lite längre film i SVT1 som
uppmärksammar att Radiohjälpen fyller
75 år i år. Klockan 19.45 i SVT1 sänds
programmet Radiohjälpen 75 år.
Under juni kommer vi att sända ett pinfärskt reportage från Haiti. Joachim Vogel
besöker för Radiohjälpens räkning ett sjukhus i Port-au-Prince som har fått medel
från Musikhjälpen – Alla tjejer har rätt
att överleva sin graviditet. Vi återkommer
med sändningstid så fort det är klart.
Likaså kommer vi under sommaren att
visa en rad repriser på äldre filmer som
Radiohjälpen spelat in (från 2009 och
framåt). Dessa kommer att synas i SVT:s
tablå så fort vi fått sändningstiderna klara.
Och du glömmer väl inte att du alltid kan
se Radiohjälpens filmer på SVT Play, där
Radiohjälpen har en egen kanal. Gå in på
www.svtplay.se/radiohjalpen och titta på
programmen som finns där.

Ansökningsdatum 2014
Världens Barn

Katastrofansökningar

Ansök senast 15/10 - beslut 17/11

Tas emot löpande

Musikhjälpen

Kronprinsessan Victorias fond och
Radiohjälpsfonden (för nationella
ändamål)

Ansök senast 25/8 - beslut 15/9

Ansök senast 1/9 - beslut 17/11

Kansliet
Per Byman, generalsekreterare.
Mail: per.byman@svt.se
Telefon: 08/784 3620
Susanne Ewaldh, administratör
Meil: susanne.ewaldh@svt.se
Telefon: 08/784 2442
Annika Francke, produktionssamordnare
Mail : annika.francke@svt.se
Telefon : 08/784 6266
Anne Suni, nationell handläggare
Mail: anne.suni@svt.se
Telefon: 08/784 2443
Linnéa Westring, ekonom
Mail : linnea.westring@svt.se
Telefon: 08/784 2166
Micha Waernborg, insamlingsansvarig
Mail: micha.waernborg@svt.se
Telefon : 08/784 2446,
073/534 4777

Besöksadress
SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
115 27 Stockholm

Kontakt
Radiohjälpen
105 10 STOCKHOLM
Telefon: 08/784 00 00
radiohjalpen@svt.se
www.radiohjalpen.se

